
 
 
 
 
                                                                                               Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                               Хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас ирүүлсэн 

Сангийн сайдын баталсан  2021 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 05 дугаар нэгдсэн 

удирдамжийн дагуу тус аймгийн Татварын хэлтсийн 2019, 2020 оны санхүү, төсвийн 

гүйцэтгэл болон үйл ажиллагаа нь Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Татварын тухай хуулиуд болон Монгол Улсын 

холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн актуудын дагуу 

явагдаж буй эсэхийг хянан шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдалд дүгнэлт өгөх, засаж 

залруулахад оршино. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Шалгалтыг батлагдсан удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт, шалгалтын 

Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа ахалж, санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч 

А.Мөнхтөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2021 

оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийг дуустал ажлын 15 хоногийн хугацаанд хийж 

гүйцэтгэх ёстой байсан ч тус байгууллагын нягтлан бодогч хяналт шалгалтанд 

шаардлагатай мэдээ материалыг шаардсан хугацаанд гаргаж ирүүлээгүй, ХХОАТ-ын 

буцаан олголт, татварын орлогын тулгалт хийхэд тухайн байгууллагын ажил хариуцсан 

ажилтан ковидоор өвчилсөн, мөн гэрийн хөл хорионд байсан шалтгааны улмаас асууж 

тодруулах боломжгүй зэрэг шалтгааны улмаас хяналт, шалгалтыг удирдамжид заасан 

хугацаанд хийж дуусгаагүй болно.  

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Аймгийн Татварын хэлтсийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, 

гүйцэтгэл, тайлагналтын байдал, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, тайлант 

хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааны 

баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын материалууд, нийгмийн 

болон эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт,татварын суутгал, төлөлт, тайлагналын үйл 

ажиллагааны 2019, 2020 оны баримт, материалуудыг шалгалтад хамруулав. 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Харзат баг, Ш.Батсуурийн гудамжинд 

байрладаг Татварын хэлтэс /0570001003 дугаар улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 

9015507 регистрийн дугаартай/-ийн 2019, 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа 

хамрагдсан бөгөөд тус байгууллагын даргаар Н.Энхтуяа, нягтлан бодогчоор 

Э.Гүнжмаа, Ц.Бат-Ирээдүй  нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг зарцуулж иржээ. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар: 

 Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас тус байгууллагын 2019 оны 

санхүүгийн тайланд аудит хийж төсвийн зардлын зүйл ангийг хооронд нь гүйлгэн 

зарцуулсан 1336.4 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

 2020 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж ээлжийн амралтын олговрыг цалинтай 

давхардуулан 2960.8 мянган төгрөгийг ажилтнуудад илүү, 407.2 мянган төгрөгийг дутуу 

олгосон зөрчил илрүүлэн төлбөрийн акт тогтоож, ажилтнуудад олгосон урьдчилгаа 

цалинг цалингаас илүү болон дутуу суутгасан 11273.1 мянган төгрөгийн зөрчлийг 

арилгуулахаар, мөн “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахаар тус 

тус албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 2015-2018 онуудад “Зөрчилгүй” санал авсныг 

үндэслэн байгууллагын даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/13 дугаар 

тушаалаар захиргааны тасгийн дарга, нягтлан бодогч Э.Гүнжмаад 2 сарын үндсэн 

цалин 1630.1 мянган төгрөг, эд хариуцагч Ц.Бат-Ирээдүйд мөн 2 сарын үндсэн цалин 

1087.7 мянган төгрөгийг цалингийн сангаас тус тус олгосон байна. 

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.   

Нэгдсэн удирдамжид тусгасан асуудлуудыг хяналт, шалгалтад бүрэн 

хамруулав.Үүнд: 

6.1 Санхүү, төсөв, нягтлан  бодох бүртгэлийн холбогдолтой хууль 

тогтоомж, Засгийн Газрын шийдвэр болон түүнийг үндэслэн төрийн захиргааны 

төв байгууллагаас гаргасан заавар, журмын хэрэгжилт:  

Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/48 

дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Татварын Улсын байцаагчийн ажил, 

үүргийн биелэлтийг дүгнэх журам”, “Шалгуур үзүүлэлт, аргачлал батлах тухай” 2020 



оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/151 дүгээр тушаалыг үндэслэн татварын албаны 

ажилтнуудад үр дүнгийн урамшуулал олгосон байна.  

Үр дүнгийн урамшууллыг олгохдоо тухай ажилтны ажлыг дүгнэлгүйгээр ур 

дүнгийн урамшууллын урьдчилгаа олгож улирлын эцэст ажлыг нь дүгнэж авлага 

хаасан байна.  

Мөн төсөв захирагч зарим нөхцөлд тасгийн даргын ажлыг дүгнэлгүйгээр тасгийн 

даргын өөрийнх нь үнэлгээг үндэслэн үр дүнгийн урамшуулал олгосон байна.  

6.2 Улс, орон нутгийн төсөвт оруулах татварын орлогын бүрдүүлэлт, 

тайлагналт: 

2019 онд: 

Татварын төрөл  Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл    Хувь  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН  1,663,000,000.00     1,819,752,091.38  109% 

 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
     
150,000,000.00         245,550,982.76  

164% 

 Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан НӨАТ  1,400,000,000.00     1,451,433,451.14  104% 

 АМНАТТусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
       
50,000,000.00           51,521,019.47  

103% 

 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 
       
23,000,000.00           30,718,343.26  

134% 

 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар 
       
40,000,000.00           40,528,294.75  

101% 

АЙМАГ (НИЙСЛЭЛИЙН)ТӨСВИЙН ДҮН  5,564,500,400.00     6,034,417,394.89  108% 

 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос 
суутгасан татвар  4,421,277,800.00     4,914,384,674.52  

111% 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
     
249,087,900.00         230,808,483.01  

93% 

 Газрын төлбөр 
     
385,851,800.00         370,821,589.30  

96% 

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны 
төлбөр 

     
123,282,900.00         109,193,392.06  

89% 

 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
     
300,000,000.00         320,839,775.00  

107% 

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
       
85,000,000.00           88,369,481.00  

104% 

СУМ (ДҮҮРГИЙН) ТӨСВИЙН ДҮН  1,666,577,900.00     2,034,996,525.18  122% 

 Хувь хүний орлогын албан татвар 
     
132,450,000.00         173,955,037.44  

131% 

 Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суутгасан албан 
татвар 

     
902,655,000.00         988,168,133.22  

109% 

 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогоос суутгасан 
албан татвар 

       
36,829,800.00           37,609,875.00  

102% 

 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан 
татвар 

     
194,771,600.00         347,476,886.63  

178% 

 Галт зэвсгийн албан татвар 
       
41,696,000.00           36,700,000.00  

88% 

 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 
             
259,100.00  

               
345,155.00  

133% 

 Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 
        

128,850,000.00  

          

199,973,456.00  
155% 

 Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр 
            

1,421,000.00  

              

4,677,527.50  
329% 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 

төлбөр 
          

14,624,000.00  

            

23,956,000.00  
164% 

 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 
        

146,021,400.00  

          

149,759,514.16  
103% 



Улсын тэмдэгтийн хураамж 

          

67,000,000.00  

            

72,374,940.23  
  

ТАТВАРЫН АЛБАНЫ  ДҮН  8,894,078,300.00     9,889,166,011.45  111% 

 

2020 онд: 

Татварын төрөл  Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл    Хувь  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН 
    
1,604,900,000.00  

     
1,826,694,559.19  

114% 

 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
         
57,000,000.00  

        
186,662,451.00  

327% 

 Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан НӨАТ 
    
1,485,000,000.00  

     
1,561,391,139.10  

105% 

 АМНАТТусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
         
21,000,000.00  

           
28,637,815.80  

136% 

 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 
         
21,900,000.00  

           
28,897,288.29  

132% 

 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар 
         
20,000,000.00  

           
20,996,365.00  

105% 

 Ус бохирдуулсны төлбөр 

                                
-    

                
109,500.00  

  

АЙМАГ (НИЙСЛЭЛИЙН)ТӨСВИЙН ДҮН 
    
5,545,896,000.00  

     
6,317,438,798.15  

114% 

 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос 
суутгасан татвар 

    
4,435,000,000.00  

     
5,231,020,890.89  

118% 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
         
80,562,000.00  

           
91,108,516.33  

113% 

 Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
       
171,936,700.00  

        
115,527,366.18  

67% 

 Газрын төлбөр 
       
306,330,000.00  

        
230,968,002.40  

75% 

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны 
төлбөр 

       
162,067,300.00  

        
193,575,242.64  

119% 

 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
       
310,000,000.00  

        
338,471,181.01  

109% 

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
         
80,000,000.00  

        
116,767,598.70  

146% 

СУМ (ДҮҮРГИЙН) ТӨСВИЙН ДҮН 
    
1,747,196,700.00  

     
2,276,875,696.05  

130% 

 Хувь хүний орлогын албан татвар 
         
97,676,700.00  

        
121,748,311.22  

125% 

 Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суутгасан албан 
татвар 

       
983,097,300.00  

     
1,088,348,519.39  

111% 

 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогоос 
суутгасан албан татвар 

         
72,780,000.00  

           
95,428,212.00  

131% 

 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан 
татвар 

       
210,576,400.00  

        
574,765,350.00  

273% 

 Галт зэвсгийн албан татвар 
         
38,400,000.00  

           
37,765,600.00  

98% 

 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 
               
420,000.00  

             
2,371,500.00  

565% 

 Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр 
         
12,497,300.00  

           
20,071,909.00  

161% 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

         
18,212,700.00  

           
17,086,960.00  

94% 

 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 
       
145,324,200.00  

        
143,489,142.00  

99% 

 Газрын төлбөр-Дэд алба 
       
111,031,200.00  

           
79,344,226.00  

71% 

 Татварын торгууль 

                                
-    

           
19,746,314.17  

  

 Татварын алданги 

                                
-    

             
6,137,990.27  

  

 Иргэний газрын эрх борлуулсны орлогын албан татвар 

                                
-    

             
3,732,090.00  

  

Бичил үйл ажиллагааны орлого 

                                
-    

                
633,000.00  

  

Улсын тэмдэгтийн хураамж                     116% 



57,180,900.00  66,206,572.00  

ТАТВАРЫН АЛБАНЫ  ДҮН 
    
8,897,992,700.00  

   
10,421,009,053.39  

117% 

 

 Татварын орлогын бодит гүйцэтгэлийг тухайн байгууллагын ТУНС-ын 

программтай тулгалт хийснийг хүснэгтээр харуулбал: 

2019 он: 

Татварын төрөл  Гүйцэтгэл   ТУНС Зөрүү 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН 

   
1,819,752,091  

  
1,814,155,052  

        
5,597,040  

 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
      
245,550,983  

       
245,550,983                      -    

 Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан 
НӨАТ 

   
1,451,433,451  

    
1,454,028,756  

      
(2,595,305) 

 АМНАТТусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
       
51,521,019  

         
51,521,019                      -    

 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 
       
30,718,343  

         
22,525,998  

        
8,192,345  

 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар 
       
40,528,295  

         
40,528,295                      -    

АЙМАГ (НИЙСЛЭЛИЙН)ТӨСВИЙН ДҮН 
   
6,034,417,395  

    
5,960,715,114  

        
73,702,281  

 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй 
адилтгах орлогоос суутгасан татвар 

   
4,914,384,675  

    
4,930,288,570  

    
(15,903,895) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
      
230,808,483  

         
38,691,620  

    
192,116,863  

 Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан татвар   

       
176,482,566  

  
(176,482,566) 

 Газрын төлбөр 
      
370,821,589  

       
304,886,909  

      
65,934,680  

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар 
ашигласан усны төлбөр 

      
109,193,392  

       
116,537,843  

      
(7,344,451) 

 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

      
320,839,775  

       
323,266,401  

      
(2,426,626) 

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
       
88,369,481  

         
70,561,205  

      
17,808,276  

СУМ (ДҮҮРГИЙН) ТӨСВИЙН ДҮН 
   
2,034,996,525  

    
2,019,995,788  

        
15,000,737  

 Хувь хүний орлогын албан татвар 
      
173,955,037  

       
191,992,840  

    
(18,037,802) 

 Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос 
суутгасан албан татвар 

      
988,168,133  

    
1,024,704,748  

    
(36,536,615) 

 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө 
борлуулсны орлогоос суутгасан албан 
татвар 

       
37,609,875  

           
4,097,035  

      
33,512,840  

 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос 
суутгасан албан татвар 

      
347,476,887  

       
320,327,556  

      
27,149,330  

 Галт зэвсгийн албан татвар 
       
36,700,000  

         
31,268,000  

        
5,432,000  

 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 
            
345,155  

             
331,155  

             
14,000  

 Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 
      
199,973,456  

       
184,283,600  

      
15,689,856  

 Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

         
4,677,528  

         
29,134,269  

    
(24,456,741) 



 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр 

       
23,956,000  

         
23,082,120  

           
873,880  

 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 
      
149,759,514  

       
149,411,214  

           
348,300  

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
       
72,374,940  

         
61,363,251  

      
11,011,689  

ТАТВАРЫН АЛБАНЫ  ДҮН 
   
9,889,166,011  

  
9,794,865,953  

      
94,300,058  

 

2020 он: 

Татварын төрөл  Гүйцэтгэл   
ТУНС Зөрүү 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН 
    

1,826,694,559  
    

1,825,799,159            895,400  

 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
      

186,662,451  
       

186,662,451                     -    

 Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан 
НӨАТ 

    
1,561,391,139  

    
1,561,391,139                     -    

 АМНАТТусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
        

28,637,816  
         

28,487,816           150,000  

 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 
        

28,897,288  
         

28,151,888           745,400  

 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар 
        

20,996,365  
         

20,996,365                     -    

 Ус бохирдуулсны төлбөр 
             

109,500  
             

109,500                     -    

АЙМАГ (НИЙСЛЭЛИЙН)ТӨСВИЙН ДҮН 
    

6,317,438,798  
    

6,250,172,574        67,266,224  

 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй 
адилтгах орлогоос суутгасан татвар 

    
5,231,020,891  

    
5,254,079,320    (23,058,429) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
        

91,108,516  
         

39,410,121      51,698,395  

 Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан татвар 

      
115,527,366  

       
167,440,919    (51,913,553) 

 Газрын төлбөр 
      

230,968,002  
       

154,717,808      76,250,194  

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар 
ашигласан усны төлбөр 

      
193,575,243  

       
179,883,142      13,692,101  

 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

      
338,471,181  

       
339,157,477         (686,296) 

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
      

116,767,599  
       

115,483,787        1,283,812  

СУМ (ДҮҮРГИЙН) ТӨСВИЙН ДҮН 
    

2,276,875,696  
    

2,251,684,122        25,191,574  

 Хувь хүний орлогын албан татвар 
      

121,748,311  
       

121,695,611             52,700  

 Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос 
суутгасан албан татвар 

    
1,088,348,519  

    
1,088,348,519                     -    

 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө 
борлуулсны орлогоос суутгасан албан 
татвар 

        
95,428,212  

         
86,616,712        8,811,500  

 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос 
суутгасан албан татвар 

      
574,765,350  

       
574,765,350                    (0) 

 Галт зэвсгийн албан татвар 
        

37,765,600  
         

37,705,600             60,000  

 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 
          

2,371,500  
           

2,371,500                     -    



 Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

        
20,071,909  

         
20,071,910                    (1) 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр 

        
17,086,960  

         
17,023,980             62,980  

 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 
      

143,489,142  
       

143,489,142                    (0) 

 Газрын төлбөр-Дэд алба 
        

79,344,226  
         

65,269,477      14,074,749  

 Татварын торгууль 
        

19,746,314  
         

20,899,498      (1,153,184) 

 Татварын алданги 
          

6,137,990  
           

6,499,340         (361,350) 

 Иргэний газрын эрх борлуулсны орлогын 
албан татвар 

          
3,732,090  

           
3,732,090                     -    

Бичил үйл ажиллагааны орлого 
             

633,000  
             

315,000           318,000  

Улсын тэмдэгтийн хураамж 
        

66,206,572  
         

62,880,392        3,326,180  

ТАТВАРЫН АЛБАНЫ  ДҮН 
  

10,421,009,053  
   

10,327,655,855        93,353,198  

  

 Төрийн сангийн харилцах дансаар орсон татварын орлогын гүйцэтгэлийг 

Татварын хэлтсийн ТУНС-ийн программтай тулгалт хийхэд нэлээд их зөрүүтэй байгаа 

бөгөөд энэ нь тухайн ажлыг хариуцсан улсын байцаагч нар тухай бүр нь татварын 

орлогын данстай тулгалт хийж программд бичилт хийдэггүйтэй холбоотой гэж дүгнэж 

байгаа боловч тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнууд ТУНС-ын 

программын алдаа мөн татвар төлөгч нар цахим системийн талаар мэдээлэл муу 

байгаагаас шалтгаалж байгаа гэж тайлбарлаж байна. 

Үүнээс шалтгаалан татвар төлөгч нарт он дамжсан татварын өглөг үүсэх хүндрэл 

учрах магадлал  байна. 

Хяналт шалгалтын хугацаанд дээрх зөрүүний талаар байгууллагын удирдлагад 

танилцуулсны дагуу ажил хариуцсан ажилтнуудаас тодруулга тайлбар авсан боловч яг 

юунаас болж дээрх зөрүү үүсэж байгаа талаар тодорхой тайлбар гаргаж өгсөнгүй.  

6.3 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт: 

2019 онд 971 иргэнээс ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтийг 

хүлээн авч холбогдох материалыг үндэслэн 971 иргэнд 382222.7 мянган төгрөгийн 

буцаан олголтыг бүртгэсэн байна . 

Хяналт шалгалтын хугацаанд дээрх 971 иргэний буцаан олголтоос Есөнбулаг 

сумын харьяат татвар төлөгч иргэдийн аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 

хүргүүлсэн буцаан олголтын жагсаалтыг ХХОАТ-ын тайлантай тулгалт хийхэд 2 иргэнд 

571.4 мянган төгрөгийг илүү, 2 иргэнд 216,9 мянган төгрөгийг дутуу олгосон, 61 татвар 

төлөгч иргэний татварын тайлан зөрүүтэй буюу татварын тайланг ирүүлээгүй болно.  

Хяналт шалгалтын хугацаанд дээрх татвар төлөгч иргэдийн тайланг нөхөн 

гаргуулан тулгалт хийж ажиллалаа.   



Тулгалт хийхэд тухайн иргэнд олгосон хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн дүн татварын 

тайлангийн хооронд нэлээд зөрүү үүсч байсан бөгөөд энэ нь татвар төлөгч иргэний 

буруу тайланг хэвлэж хяналт шалгалтанд хамруулсантай холбоотой бөгөөд  мөн 

иргэний татварын тайланг ирүүлээгүй зэрэг нь хяналт шалгалт хийхэд маш их хүндрэл 

учрууллаа.  

2020 онд 913 татвар төлөгч иргэний материалыг цахимаар хүлээн авч 414654.9 

мянган төгрөгийн олголтыг бүртгэж аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст жагсаалтыг 

хүргүүлэн ажиллажээ. 

Жич: Хяналт шалгалтын хугацаанд ажллах хүчний нөөц боломжоос шалтгаалан 

бусад сумдын татвар төлөгч иргэндийн ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хяналт 

шалгалтыг бүрэн хийх боломж байгаагүй тул тухайн байгууллагын удирдлагад ажлын 

хэсэг томилон хяналт шалгалтанд хамрагдаагүй сумдын иргэдийн хөнгөлөлт 

чөлөөлөтөнд хяналт шалгалт хийх үүрэг чиглэл өглөө.  

6.4 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж 

ашигласны төлөө ногдуулсан төлбөрийг улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн 

байдал:  

2019 оны төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж ашигласны төлөө 385851.8 мянган 

төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 370821.6 мянган төгрөгийн орлогыг 

төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 96 хувьтай байна. 

2020 онд:   

№   Байгууллага  

 Газрын 
төлбөрийн 
төлөвлөгөө  

(мян.төг)  

 Тайлангийн 
хугацаанд 

төлсөн төлбөр 
(мян.төг)  

Биелэлтийн 
хувь 

  1 2 4   

1  ГХБХБГазрын тайлангаар   
             

417,385.1  
             

310,312.0  
74.3 

2  Татварын хэлтсийн тайлангаар   
                

417,361  
                

310,312  
74.4 

          

   Зөрүү дүн  
                      

24.1  
                        

0.0  
  

  

 Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж ашигласны төлөө төлж буй 

татварын төлөвлөгөө хяналт шалгалтанд хамрагдсан онуудад 4-25,6 хувиар тасарсан 

байна.  

6.5 Төсвийн санхүүжилт, хуваарилалт, үр дүн: 

Төсвийн санхүүжилт, бусад эх үүсвэрийг хүснэгтээр харуулбал: 

 

 



                                                                                                                               Мян.төг 

  
Орлогын эх 

үүсвэрийн ангилал 
2019 он 2020 он  Зориулалт 

1 Улсын төсөв 709042.6 844355.5   

2 
Орон нутгийн 

төсвөөс 
10000.0   

Аймгийн ОНХС-ийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 

техник хэрэгсэл, тохижилт 

3 
Орон нутгийн 

төсвөөс 
6200.0   

Татвар төлөгчдийн өдөрт зориулан 
аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 

захирамжаар 

4 
Орон нутгийн 

төсвөөс 
  15220.0 Үндсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 

          

  Нийт эх үүсвэр 725242.6 859575.5   

 

Тус байгууллага нь 2019 онд 727369.2 мянган төгрөгийг урсгал үйл 

ажиллагаандаа зарцуулан цалингийн сангаас хэмнэгдсэн 3742.6 мянган төгрөгийг 

“Ахмадын сан”-д төвлөрүүлжээ. 

2020 онд урсгал үйл ажиллагаанд 823721.8 мянган төгрөгийг зарцуулан 

цалингийн сангаас хэмнэгдсэн 12869.8 мянган төгрөгийг Ахмадын санд төвлөрүүлэн 

7763.8 мянган төгрөгийг улсын төсөвт татан төвлөрүүлжээ. 

Ахмадын сан:  “Ахмадын сан байгуулах тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 25-н 

ыөдрийн А/37 дугаар тушаалаар ахмадын сан байгуулжээ. Санхүү Төрийн сангийн 

хэлтэст 100050011501 дугаар бүхий харилцах данс нээн цалингийн сангийн 

хэмнэгдлээс  хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэн тухайн байгууллагаас өндөр насны 

тэтгэвэрт гарсан ахмадуудын нийгмийн асуудлыг зохих хэмжээгээр шийдвэрлэхэд 

зарцуулан ажилласан байна. 

Үүнд: 

   

Мян.төг 

  
Эх үүсвэр Тайлант он Мөнгөн дүн 

  Цалингийн сангийн хэмнэлтээс 2018.12.26 5600.2 

  Цалингийн сангийн хэмнэлтээс 2019.12.23 3742.6 

  Цалингийн сангийн хэмнэлтээс 2020.12.25 12869.8 

        

  Нийт дүн    22212.6 

 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар уг харилцах дансанд 13127.4 

мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

 Төсвийг бодитой хуваарилдаггүйгээс шалтгаалан төсвийн эдийн засгийн зүйл 

ангийг хооронд нь гүйлгэн зарцуулах, төсвийг хэт үрэлгэн байдлаар зарцуулсны 



улмаас жилээс жилд санхүүгийн зөрчил өсөх нэмэгдэх хандлагатай байгаа байдал 

ажиглагдлаа. 

6.6 Өр авлагын барагдуулалт, үүссэн өр, авлагыг данс бүртгэлд тусгасан 

эсэх: 

Тайлант онуудад төсвийн ямар нэгэн өр төлбөргүй ажилласан бөгөөд 2020 оны 

эцэст “Уран-Охид” ККХ-иар ажлын байранд шалны халаалт хийлгэхээр 4802.1 мянган 

төгрөгийг шилжүүлээд ажлаа хийлгээгүйтэй холбоотойгоор авлага үүссэн байна.  

 Хяналт шалгалтын хугацаанд дээрх хөрөнгийн зарцуулалтыг үзэхэд шалны 

халаалтаа хийлгээгүй тус аж ахуй нэгжээс авлагатай хэвээр байна. 

6.7 Өмнө хийгдсэн шалгалтууд, төлбөр зөрчил, түүний барагдуулалт: 

Тус байгууллагын 2016, 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт 

шалгалтаар цалин хөлс илүү олгосонтой холбоотойгоор 386.5 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулахаар 9 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Төлбөрийн актыг тогтоосон хугацаанд нь хураан барагдуулж албан шаардлагын 

биелэлтийг албан бичгээр ирүүлжээ. 

6.8 Санхүүгийн үйл ажиллагааны явц, хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг 

бүртгэлд тусгасан байдал, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, 

анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт: 

Агуулах: Тус байгууллагын эд хариуцагч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, 

худалдан авсан бараа материалд орлогын баримт үйлддэггүй зөвхөн “Шаардах хуудас” 

бичиж хөрөнгийг зарлага болгодог. Хяналт шалгалтын хугацаанд эд хариуцагчийн 

эзэмшилд байгаа эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд үзлэг, тооллого хийх гэсэн 

боловч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, хөрөнгийн хадгалалт эмх цэгц замбараагүй 

байсан учраас тооллогод бүх хөрөнгийг хамруулах боломжгүй байлаа.   

 Хөрөнгийн тооллого:  

2019 он: 

Байгууллагын даргын тушаалаар томилогдсон комисс байгуулагнын эргэлтийн 

болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд жилийн эцэст тооллого хийсэн байна.  

  
Хөрөнгийн нэр төрөл 

Санхүүгийн 
тайлангаар  

Тооллогын 
бүртгэлээр 

Зөрүү 
Тооллогын илтгэх 

хуудсаар  

 1 Машин тоног төхөөрөмж 104315.6 103399.8 915.8 104315.6 

 2 
Тавилга, аж ахуйн эд 
хогшил 48284.7 49200.5 -915.8 48284.7 

            
 

 Төсөв захирагчийн шийдвэрээр тооллогыг 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

өдрөөс 2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр хийхээр шийдвэр гарсан байхад 



байгууллагын “Өмч хамгаалах зөвлөл” 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 

тооллогын дүнг хэлэлцэн зохих шийдвэр гарган 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 

ТЕГазарт хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой саналыг албан бичгээр хүргүүлжээ. 

Энэ байдал нь ажил хариуцсан ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоо байхгүй, 

хариуцсан ажилдаа хандах хандлага сул цаашлаад санхүүгийн баримт материалыг ор 

нэр төдий хуурамчаар үйлдэн гаргаж байгаа нь харагдаж байна.  

Тооллого хийсэн тухай илтгэх хуудсанд тооллого хэзээ хийсэн, хөрөнгийн 

үлдэгдлийн хугацааг харах боломжгүй байлаа.  

6.9 Хандив тусламжийн хөрөнгө, түүний зарцуулалт 

Тухайн тайлант онуудад хандив, тусламжаар ямар нэгэн хөрөнгө аваагүй болно. 

6.10 Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүний 

хэрэгжилт: 

 1. Тус байгууллага нь 2019 онд ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангуулах 

зорилгоор “Бүрэн дуулга” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж 

үйлчилгээний хөлсөнд 2640.0 /НӨАТ орсон/ мянган төгрөгийг төлөхөөр гэрээ байгуулж 

гэрээний дагуу 2 тал хамтран ажиллаж байна.  

 2. Байгууллагын ажлаа сурталчилах, татвар төлөгчдөд мэдээ, мэдээлэл хүргэх 

зорилгоор “Миний нутаг” телевизтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж 

гэрээний дагуу сар бүр 100.0 мянган төгрөгийн төлбөрэй төлөхөөр гэрээлж гэрээний 

дагуу хамтран ажилласан байна.  

 3. “Говь хангай мебель” ХХК-тай гэрээ байгуулан ОНХС-ийн хөтөлбөр арга 

хэмжээний зардлаас аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгосон 10.0 сая төгрөгөнд 

тавилга тоног, төхөөрөмж худалдан авч байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлсэн 

байна.  

 4. 2020 онд нэг ч харилцагч байгууллага, иргэнтэй ямар нэгэн гэрээ хийгээгүй 

ажилласан байна.  

6.11 Төсвийн тухай хууль, Татварын хуулиуд болон холбогдох журмууд 

хэрхэн хэрэгжиж байгаа байдалтай танилцаж тулгарч буй асуудлуудыг дүгнэх, 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засаж, сайжруулах 

арга хэмжээний санал боловсруулах: 

 ТУНС-ийн программыг боловсронгуй болгох, төсвийг бодитой хуваарилахад эрх 

бүхий байгууллага онцгой анхаарах, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн 

баримтыг мөрдөж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна. 

   

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

2019 он:  



1. Хүчин төгөлдөр бус албан томилолтын хуудас үндэслэн давхардсан 

тоогоор 22 ажилтанд 951.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор олгосон 

байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 /Анхан 

шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно./ дахь заалтыг 

2. “Урамшуулал олгох тухай” 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/47 

дугаар тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын дунд уралдаан тэмцээн зохион 

байгуулан 405.0 мянган төгрөгийн зарцуулахаар шийвдэрлэсэн боловч зарцуулалтын 

тайлан байхгүй байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

3. Шаардлагатай мөнгөн хөрөнгийг тухайн байгууллагын түр дансанд 

шилжүүлэн эд хариуцагч бэлнээр зарцуулдаг боловч эд хариуцагч бэлэн мөнгөний 

гүйлгээний тайлан гаргаагүй байгаа нь “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг 

4. Жолооч жолоочийн замын хуудсыг тухай бүр бичдэггүй, олгосон 

шатахуундаа тохируулан хөтөлдөг, нягтлан бодогч автомашины шатахуун 

зарцуулалтын тооцоог бодолгүйгээр жолоочийн хөтөлсөн замын хуудсыг үндэслэн 

шатахууныг зарлага болгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

5. Жилийн эцсийн тооллогын бүрэлдэхүүн хөрөнгийн тооллогын дүнг нягтлан 

бодогчтой тулган тооцоо хийгээгүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хуулийн 72 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4 дэхь заалт /комиссын хурлаар 

тооллогын үр дүнг хэлэлцэж, тооллогын бүртгэлийг баталгаажуулж, холбогдох акт, 

материалын хамт ерөнхий нягтлан бодогчид тусгай жагсаалтаар шилжүүлэн өгөх;/-ыг  

6. ХХОАТ-ын буцаан олголтоор 2 иргэнд 571.4 мянган төгрөгийг илүү, 2 

иргэнд 216.9 мянган төгрөгийг дутуу олгосон байгаа нь “Татварын ерөнхий” хууль, 

“Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулийг тус тус  

2020 он:  

1. Нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Э.Гүнжмаад 4 дүгээр сарын цалин 

олгохдоо ажил хавсарсны нэмэгдлийг бодогдсон цалингаас бус үндсэн цалингаасаа 

тооцон 112.0 мянган төгрөгийг илүү олгосон  байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 

дүгээр зүйлийн 49.1 /Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр 

хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно./ дэх заалтыг                                                                           

2. 2020 оны 10 дугаар сард Татварын Ерөнхий газраас зохион байгуулсан 

сургалтанд доорх нэр бүхий албан хаагчдыг /хүснэгт-1/ томилон ажиллуулсан байна.  

Уг томилолтын олговрыг урьдчилан олгосон бөгөөд нягтлан бодогч эцсийн тооцоог 

хийгээгүй, томилолтоор ажилласан хоногийн тоог буруу тооцон 636.0 мянган төгрөг, 

мөн өөрийн албаны пургон маркын автомашинтай  явсан байтал давхар баримт 

бүрдүүлэн 4 албан хаагчид унааны зардал 374.4 мянган төгрөг, нийт 1010.4 мянган 



төгрөг илүү олгосон байгаа нь Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

5 дугаар зүйлийн 5.1.4 / үнэн, зөв байх/, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/,  дахь заалт, 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/, дэх 

заалтуудыг                                                                               

Хүснэгт-1 төгрөгөөр 

 Овог нэр  Томилолт 

олгосон  

хоног  

Нэг өдөрт 

ногдох 

томилолт   

Унааны 

зардал  

Нийт 

олгосон 

дүн 

Илүү 

олгосон 

хоног  

Хуурамч 

баримт 

бүрдүүлэн 

унааны 

зардал авсан 

дүн  

Илүү 

олгосон 

нийт 

дүн  

1 Х.Бүрэнжаргал  8 53000 93600 517600 2 93600 199600 

2 Б.Мөнхболд  8 53000 93600 517600 2 93600 199600 

3 Ж.Ариунзул  8 53000 93600 517600 2 93600 199600 

4 Э.Гүнжмаа  8 53000 93600 517600 2 93600 199600 

5 Нямдаваа 8 53000 0 424000 2 0 106000 

6 Нэргүй  8 53000 0 424000 2 0 106000 

Нийт дүн       1010400 

3. Тайлант оны 02 дугаар сард байгууллагын 32 албан хаагчдад 7980.0 мянган 

төгрөгийг үр дүнгийн урьдчилгаа гэж олгосон байгаа нь Төрийн албаны тухай хуулийн 

52 дугаар зүйлийн 52.2. /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх, 

цалин хөлсийг өөрчлөх, цол, зэрэг дэв олгох, урамшуулах, зохих шатны сургалтад 

хамруулах, албан тушаал бууруулах, хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг түүний ажлын 

гүйцэтгэл, үр дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ/ дахь хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 5 

дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт /төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох 

журам/-ыг      

4. Тус онд албан томилолтоор ажилласан албан хаагчдын /сум, аймгийн/ дотоод 

албан  томилолтын олговрыг 12 сард бөөн дүнгээр олгосон байна. Ингэхдээ анхан 

шатны баримтын бүрдэл дутуу, томилолтын хуудсыг таглуулаагүй, дүгнүүлээгүй, 

илтгэх хуудас удирдамжгүйгээр 3113.6 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор 

олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./   13 дугаар зүйлийн 13.7 /Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно./ 

дахь заалтуудыг 



5. 2020  оны 12 дугаар сард Алтайн нуруун шонхор ХХК-ийн харилцах данс руу 

вирусны программ, компьютер засварын үйлчилгээний төлбөр гэх 1820.0  мянган 

төгрөг шилжүүлсэн нь бодит байдал дээр вирусны программ суулгаагүй, компьютер 

засвар хийгдээгүй байгууллагад ямар нэгэн хөрөнгө худалдан аваагүй байгаа бөгөөд 

тус мөнгөний зарцуулалт тодорхой бус байгаа нь  Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийн. 5 дугаар зүйлийн 5.1.4./үнэн зөв байх/;дах заалт                 

6. Тус онд зарим гүйлгээ, төлбөрийн хүсэлтүүд дээр нягтлан бодогч гарын үсэг 

зуран баталгаажуулаагүй байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 

дугаар зүйлийн зүйлийн 13.6 дахь заалт  /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг 

түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./, Төрийн 

сангийн үйл ажиллагааны журмыг                 

7. Ажил гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулаагүй, ажлын даалгавар,техник, 

эдийн засгийн үндэслэл, төсвийн тооцоололгүйгээр 2020 оны 12 сарын 24-ний өдөр 

барилгын шалны халаалт, засвар гэж  “Уран Охид” ХХК-ийн харилцах данс руу 4802.1 

мянган төгрөгийг шилжүүлсэн боловч өнөөдрийн байдлаар засварын ажил хийгдээгүй, 

хэзээ ямар ажил хийгдэх нь тодорхой бус санхүүгийн тайланд авлагаар тусгагдсан 

байгаа нь “Төсвийн тухай “хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт /Төсвийг үр 

ашигтай хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/,  Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай  хуулийн 40 дүгээр 

зүйлийн 40.1 /Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах гэрээ /цаашид “худалдан авах гэрээ” гэх/-тэй холбоотой харилцааг энэ 

хуульд өөрөөр заагаагүй бол Иргэний хуулиар зохицуулна/,  “Иргэний” хуулийн 351 

дүгээр зүйлийн 351.1.1 /гэрээнд заасан хугацаанд, эсхүл ажлын үр дүнг хүлээн авмагц 

зохих журмын дагуу хөлс төлөх/,  346 дугаар зүйлийн 346.1.дэх заалт /Талууд өөрөөр 

тохиролцоогүй бол ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх үед хөлс 

төлнө./ -ыг                

 8. Нярав бараа материал худалдан авалт хийсэн тухай бүрт орлогын баримт 

үйлддэггүй, нягтлан бодогчийн санхүүгийн программын дүнтэй тааруулан шаардах 

хуудас бичин тайлангаа гаргасан байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.5 /Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу 

шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин 

төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт нь цахим гарын 

үсгээр баталгаажсан/ дахь заалт, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг / 

 9. “Тооллогын комисс томилох тухай”  2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 

А/37 тоот тушаалаар тооллого хийх комиссыг байгуулсан байна. Ингэхдээ 

байгууллагын нягтлан бодогч, нярав нарыг оролцуулан томилсон, тооллогын комисс  



тооллогыг чанар муутай хийж гүйцэтгэсэн байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1 дэх заалт /Төрийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригч, ерөнхий нягтлан бодогч нь тооллого эхлэхийн өмнө дараахь 

бэлтгэл хангасан байх үүрэгтэй/, 72 дугаар зүйлийн 72.1 /Төрийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригч нь тооллого эхлэхээс өмнө өмч хамгаалалтад хяналт тавих 

үүрэг бүхий болон холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан Тооллогын комисс 

томилж байгуулна./, 72.4.1 / эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, 

чанартай явуулж дуусгах/ дэх заалтуудыг тус тус  

10. 2020 оны 5 дугаар сард нягтлан бодогч, эд хариуцагч нар солигдсон 

боловч тухайн үед хөрөнгийн тооллого хийгээгүй байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 /.Хөрөнгө, төлбөр тооцооны тооллогыг дараах 

тохиолдолд заавал хийнэ:/, 12.2.2./эд хөрөнгө хариуцагч болон эд хөрөнгийн тооцоотой 

холбоотой ажилтан солигдох үед;/ дах заалтыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан нийт 13002.4 мянган төгрөгийн зөрчил 

илрүүлэн 3918.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр 216.9 

мянган төгрөгийг татвар төлөгч иргэнд нөхөн олгохоор тус тус  төлбөрийн акт тогтоож, 

8866.7 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг шалгалтын явцад арилгуулах арга 

хэмжээ авч, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, 

эд хариуцагч нарт заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

 

 ЕС:ДҮГНЭЛТ:  

 Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүд дахин давтагдан гарсан, шалгалтаар 

илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар байгууллагын удирдлага, захиргааны тасгийн дарга, 

нягтлан бодогч нар санал, санаачлага гаргаагүй, ТУНС-ийн программ алдаатай гэдэг 

шалтгаанаар ажил хариуцсан улсын байцаагч нар татварын нэхэмжлэл үүсгэж 

татварын орлогын гүйцэтгэлийг ТУНС-тэй тулган орлогын бичилтийг тухай бүр 

хийдэггүй зэргээс дээрх зөрчил дутагдал илэрч байна. 

  

АРАВ:  ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

1. Хүчин төгөлдөр санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн төсвийн 

хөрөнгийг зөв зохистой захиран зарцуулах. 



2. Агуулахын бүртгэлийг батлагдсан зааврын дагуу хөтөлж хөрөнгийн хөдлөл 

өөрчлөлтөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах. 

3. ТУНС-ийн программын алдааг залруулах, татварын нэхэмжлэл, орлогын 

бичилтийг тухай бүр хийж хэвших, татварын орлогын гүйцэтгэлийг программын 

бичилттэй тулган баталгаажуулж байх.  

4.  Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй захиргааны актад удирдлага 

болгож буй хуулийн нэр заалтыг үнэн зөв хэрэглэх. 

 

 Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид давтан гаргахгүй байж, шалгалтаар тогтоогдсон 

зөрчил дутагдалтай холбогдуулан Улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, 

шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангуулан хариуг 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны 

өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  

ирүүлэхийг Татварын хэлтсийн дарга Н.Энхтуяа, Захиргаа, хуулийн тасгийн Э.Гүнжмаа, 

нягтлан бодогч  Ц.Бат-Ирээдүй нарт хариуцуулав. 
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